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             БЮЛЕТИН
  Съвременни 3D решения за инженерно проектиране, производство и управление

Новини               SOLIDWORKS               Stratasys               Събития

ДиТра се върна от SOLIDWORKS World с две
престижни отличия

 
Представителите на ДиТра сред гостите на събитието SOLIDWORKS World 2017,
което събра над 5000 души в Лос Анджелис, се върнаха в България с две нови
награди за компанията. ДиТра стана единственият представител на SOLIDWORKS
за региона с три участия в „Клуб 100“, а нашият колега Пенко Ангелов заслужи
отличието Elite Application Engineer.

Повече за постиженията на ДиТра вижте тук >>

Годината започна ударно за ДиТра с реализирани двуцифрен брой нови 3D CAD

лицензи на SOLIDWORKS за съществуващи и нови клиенти. Освен тях екипът ни

реализира две нови работни места за SOLIDWORKS Electrical Professional, както и

водещия продукт в областта на софтуерните средства за измерване и

контрол PowerInspect.

Подробности за вълната от интерес към SOLIDWORKS Electrical вижте тук,

а повече информация за възможностите на PowerInspect прочетете тук.

Разберете какви са новостите в SOLIDWORKS 2017.
Интернет семинар на ДиТра,

9 март (четвъртър), 14:00 часа

SOLIDWORKS новини
DS SolidWorks Corp. добавя CAM продукт към портфолиото си

На събитието в Лос Анджелис стана

ясно, че DS SolidWorks Corp.

предприемат нова стъпка в сферата

на реалното производство,

разработвайки свой CAM продукт,

наречен SOLIDWORKS CAM. Неговата

цел ще е да задоволи потребностите

на инженерите, търсещи вградена

фукционалност за управление на CNC

машини.

Големи нововъдения предстоят и в

CAD приложенията, където се добавят

още възможности за симулации,

улеснения при чертането и опростена

работа с големи сглобени единици.

Подробности прочетете тук >>

 

Stratasys 

Събития

Семинар за продуктите на
Dassault Systemеs
21 март 2017 г. (вторник)
хотел Landmark Creek, Пловдив

ТехноЛогика организира
технологичен семинар, за да
представи новите методи за
работа на инженери, проектанти
и мениджъри, които предлагат
продуктите на Dassault Systemes.

За подробности следете сайта
на ДиТра

Панаир MachTech
4-7 април 2017 (вторник-петък)
Интер Експо Център, София,
зала 2, щанд В5

ДиТра ще представи на
технологичното изложение 3D
принтер от ново поколение и
прецизен, мощен и портативен
3D скенер за точни инспекции
още в производствения цех.

Повече информация може да
откриете на сайта ни

                                           Предстоящо през април:

Традиционен CAM семинар
Средата на април
Пловдив
Екипът на ДиТра ще демострира новите възможности на CAM приложения на
станалото вече традиция събитие в Пловдив, наричано доскоро Delcam
семинар.

Университетски ден в ТУ София
Края на април 
Както всяка пролет наши колеги ще запознаят студенти и преподаватели с
последните новости в сферата на 3D сканирането и ще им разкажат за
преживяното на най-голямото CAD събитие – SOLIDWORKS World.
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www.ditra.bg

ditra@technologica.com

www.technologica.com

ДиТра 2017

Съгласно Закона за електрона търговия, Чл. 6, ал. 1, Ви уведомяваме,

че е възможно това да е непоискано търговско съобщение. Извиняваме

се за причиненото неудобство, ако сме Ви притеснили.

Ако не желаете да получавате повече съобщения от ДиТра, CAD/CAM

център на ТехноЛогика, свържете се с нас на посочените контакти

или натиснете тук

Регистрирайте се от тук >>

Обратно горе

Обратно горе

Обратно горе

Обратно горе

Winnovative PDF Tools Demo

https://vimeo.com/ditra
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